
 

 ##بيان صحفي## 

 ألف نسمة  70 ةخدمل ألف دوالر  400بتكلفة 

 صحي بغزةالصرف  المشروع مد شبكات نفذ  الهالل األحمر القطري ي

منزله  و   الدوحة:  ―   2021  مارس  8 أمام  الزعنون  عادل  المواطن  قطاع غزة  قف  وهو  في 

الحي السكني الذي في  لصرف الصحي  ا  اتالطواقم الهندسية التي تقوم بمد خطوط شبكشاهد  ي 

أن يأتي دوره   معاناة استمرت    يا سينه م  ،يصبح بيته جزءاً من هذه الشبكة كي  يقطنه، منتظراً 

 . لسنوات طويلة

في    ،وفي هذا السياق، أشار الزعنون إلى أن الوضع كان مأساوياً خالل السنوات العشر األخيرة

بني  السكنية  ةظل عدم وجود  بمنطقته  آبار الصرف   ،تحتية  التي شكلتها  المخاطر  إلى  باإلضافة 

 . ومنها التلوث والروائح الكريهة التي كانت تؤذي السكان بشكل مستمر   ،الصحي للمواطنين 

حوالى   منه  ويستفيد  القطري  األحمر  الهالل  من  بدعم  التدخل  هذا  نسمة    70يأتي  ممن  ألف 

غزةيقطنون   مدينة  مشروع  وذلك    ،جنوب  غزةإضمن  مدينة  في  صحي  شبكة صرف    ، نشاء 

يشمل   أنابيب  والذي  شبكة  تترلتنفيذ  بأقطار  الصحي  الصرف  مياه  ونقل  بين    اوحتجميع    6ما 

المنطقة المحيطة بمحطة ضخ مياه الصرف  في نطاق    ،كم   7وبطول إجمالي حوالي  بوصة    16و 

 . ألف دوالر أمريكي  400بلغ توبتكلفة إجمالية للمشروع  ،بمدينة غزة PS11 الصحي

لأل المشروع  أهمية هذا  المهندس خليل    هاليوحول  دائرة  محمد  بالمنطقة، أوضح  الشقرة مدير 

الناتجة   البيئية  التلوث والمشاكل  تقليل  المشروع سيساهم في  أن  ببلدية غزة  التنسيق واإلشراف 

الصحي  الصرف  آلبار  المواطنين  حفر  الشتاء،  التي  و   ،عن  فصل  خالل  بسببها  األزمة  تتفاقم 

مشيراً إلى أن االزدياد الكبير في أعداد اآلبار كلف البلدية وطواقمها جهوداً كبيرة لمحاولة حلها  

 . التحتية بهذه المنطقة ةرغم العجز المالي وعدم تخصيص ميزانيات لترميم البني 

"نسعى بعد تنفيذ مشروع الهالل األحمر القطري الجديد إلى تنظيم حالة نقل    :الشقرة  .وأضاف م

المنطقة بهذه  الصحي  الصرف  الصحي    ، مياه  الصرف  بمحطة  غزة  PS11وربطها    ،بمدينة 

تدشينها   القطري  األحمر  للهالل  سبق  البيئية  بهدف    ،2015عام  في  والتي  المخاطر  تقليص 

االمتصاصي  الحفر  استخدام  عن  الصحي    حد وال  ،ة الناتجة  الصرف  مياه  ضخ  مخاطر  في  من 

 ". البحر

 ##نهاية البيان##



 

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة  

اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل اللجنة  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . ة المحليةعن باقي المنظمات الخيري هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  الهالل األحمر  ويعمل 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

القطري   الهالل األحمر  التي يضطلع بها  لها  اإلنسانية  للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 

صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على  

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ال وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  تحيز ويمارس 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


